COMUNICAT DE PRESĂ

WOLF THEISS ÎȘI CONSOLIDEAZĂ ECHIPA DE TMT ȘI PROTECȚIA
DATELOR ÎN ROMÂNIA
București, 31 iulie – Societatea regională de avocatură Wolf Theiss a
recrutat doi avocați seniori pentru echipa sa de TMT (Tehnologie, Media,
Telecom) și Protecția Datelor din România, cei doi având o experiență
semnificativă în industria de telecomunicații.
Ligia Berbecar, Avocat Colaborator Senior, are o experiență profesională de
peste 20 de ani și este specializată în dreptul concurenței, comercial și în
domeniul comunicațiilor electronice, cât și în cel al protecției datelor cu caracter
personal. Înainte de a se alătura Wolf Theiss, Ligia a fost avocat in-house pentru
unul dintre cele mai mari grupuri telecom din România, unde a coordonat divizia
de Wholesale, Reglementări și Real Estate. Ligia este licențiată a facultății de
Drept din cadrul Universității București și deține în dreptul concurenței o diplomă
postuniversitară precum și un masterat, ambele la King's College, Londra. Este
totodată calificată ca mediator autorizat.
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Dragoș Alexandroaiei, Avocat Colaborator Senior, are o experiență profesională
de aproape 20 de ani, fiind specializat în drept comercial, proprietate intelectuală,
concurență și protecția datelor cu caracter personal. Înainte de a se alătura Wolf
Theiss, Dragoș a fost avocat in-house pentru unul din cele mai mari grupuri
telecom din România, unde a oferit consultanță cu privire la reglementările în
domeniul comunicațiilor electronice și contractele vizând furnizarea acestor
servicii, domeniul proprietății intelectuale, protecției datelor cu caracter personal și
al dreptului concurenței. Dragoș deține o diplomă de licență în drept și o diplomă
post-universitară de la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” București. Este
calificat ca mediator autorizat și Consilier în proprietate industrială.
"Experiența celor doi avocați se aliniază strategiei de dezvoltare a arie i de
practică pe care o coordonez. În prezent avem o echipă consolidată, iar interesul
nostru pentru avocați talentați și cu experiență relevantă rămâne deschis. Avem
clienți reprezentativi în domeniile de TMT și dorim să le oferim în continuare
servicii de consultanță juridică de top", a menționat Maria Maxim, Partener Wolf
Theiss și Coordonator al Practicii de TMT & Protecția Datelor în România.
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DESPRE WOLF THEISS
Înfiinţată în 1957, Wolf Theiss este una dintre principalele firme de avocatură din Europa Centrală
şi de Est, specializată în acordarea de asistenţă în domeniul afacerilor internaţionale. În cele 13
birouri din Albania, Austria, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria,
Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia şi Ucraina, îşi desfăşoară activitatea 340 de avocaţi
care acordă consultanţă pentru societăţi comerciale locale şi internaţionale, cu operaţiuni în
domeniul industrial, comerţ şi servicii, precum şi pentru bănci şi societăţi de asigurare. Îmbinând
practica juridică şi cea comercială, WOLF THEISS dezvoltă soluţii complete şi inovatoare, bazate
pe experienţa şi cunoştinţele acumulate în domeniul juridic, fiscal şi comercial.
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